
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ   „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I” 

гр. ПЛОВДИВ 

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ – 05.06.2022 г. 

 

 

Име:............................................................................................................... 

Училище:...................................................................................................... 

Указания: 

 Време за работа 2 астрономически часа.  

 Напишете подробно решение на всяка задача.  

 Забранява се ползване на калкулатор. 

 Чертежите за само за илюстрация и не са в действителни размери. 

 

1 Задача.Намерете: 

/5т./ А) десетинката от стойността на израза:  4971254.971.25 
 

/4т./ Б) цифрата на десетиците в стойността на израза: 99.99.9.9   

/5т./ В) удвоената разлика от най-малкото нечетно трицифрено число и най-малкото двуцифрено 

число, което не се дели на две 

/4т./ Г) кое е най-голямото от всички произведения на две числа, сборът на които е 10 

/5т./ Д) стойността на израза:   17:57817:11.3611.138   

/8т./ 2 Задача. Намерете неизвестното число х в равенството:   8717::306306  х  

/22т./ 3 Задача. Външно за равностранен триъгълник, върху страните му са построени квадрати. 

Лицето на един от тези квадрати е 36 кв.см.  

А) За колко време (минути и секунди) охлюв ще обиколи получената фигура, ако за 47 секунди 

изминава 1 см? 

Б) Намерете всички размери, които може да има правоъгълник с лице, равно на сбора от лицата 

на построените квадрати. При кои от тях правоъгълникът има най-малка обиколка? 

/6т./ 4 Задача. Колко мишлета ще изядат парче кашкавал за 4 минути, ако: 

А) 8 мишлета изяждат същото парче кашкавал за 16 минути? 

Б) 8 мишлета изяждат същото парче кашкавал за 18 минути? 

 

/11т./ 5 Задача. В една гора имало1240 борчета и ели. По случай световния ден на околната среда 

– 5 юни, засадили още 315 борчета и 3 пъти по-малко ели. След засаждането им, борчетата и 

елите станали по равно. По колко борчета и ели е имало в гората преди засаждането?   

 

 

 



/14т./ 6 Задача.  

Колко ягоди имало на полянката?   

На полянка в лехички расли плодове червени –  

вкусни ягоди узрели под листа зелени. 

 

 

Минала насам Лисана, в горичката се спряла, 

откъснала си две червени и с наслада ги изяла. 

Набрала после тя третинка, сложила ги във торбата, 

огледала се предпазливо и избягала в гората. 

 

 

След нея минал Ежко Бежко, откъснал шест с ръчичка. 

Набрал си после той петинка и отправил се в горичка. 

Триста и шейсет в лехички остават ненабрани.   

 

 

Катерички две игриви тях пък си ги разделили  

И от таралежите бодливи в хралупите ги скрили. 

 

 

 

 

/16т./ 7 Задача. В годината, в която се е родила Михи, баща ѝ Тошко бил на 28 години и бил два 

пъти по-млад от майка си – баба Тони. Сега сборът от годините на Михи, на баща ѝ Тошко и на 

баба ѝ Тони 117.  

А ) На колко години е Михи сега?  

Б ) След колко години тате Тошко ще бъде три пъти по-възрастен от Михи? 

 

 

 

 

 

ЖЕЛАЕМ ТИ УСПЕХ ! 

 


